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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
Nb! Et skema for hvert forløb 
Titel 1 

 

Den mangfoldige psykologi 

Indhold En introduktion til psykologiens retninger og forskningsmetoder 
 
Grundbog er Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje iBog, Systime 2017 (herefter: 
PV)  

 
Kernestof:  
 
PV kap.2 Den mangfoldige psykologi  
PV kap. 3 Videnskabsteori og metode 

 
Intro til de tre videnskabelige traditioner, humanistisk-, naturvidenskabelig- og 
samfundsvidenskabelig tradition og deres forskellige metodiske tilgange. 
 
Intro til psykologiens tre ‘trædesten’: arv/miljø/den frie vilje 

 
Case: Lena 

 

Klip fra Youtube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xvVaTy8mQrg (Pavlovs hunde) 
Watsons forsøg med Albert og rotter 
Skinner box med rotte 

Id vs. superego 

Maslow´s Hierarchy of needs 

 

 

Omfang 

 

3 moduler af 150 min 

Særlige fokus-

punkter 

Kendskab til fagets alsidighed.  
 
Indblik i de forskellige psykologiske retninger: 
Psykoanalysen, Behaviorismen, Evolutionær psykologi, Eksistentiel og Humani-
stisk psykologi, Kognitiv psykologi og Socialpsykologi (Neuropsykologi udeladt) 
 
Intro til casearbejde med det psykologisk teoretiske stof via casen om Lena  

 

Indblik i de forskellige videnskabelige traditioner og deres metodikker (kvalitativ 

og kvantitativ metode) 

 

Arv, miljø og den fri vilje som psykologiens ‘trædesten’ 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning 

Gruppeøvelser  

Fælles diskussioner og selvrefleksion 

Introduktion til casearbejde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvVaTy8mQrg
https://www.youtube.com/watch?v=FMnhyGozLyE
https://www.youtube.com/watch?v=MOgowRy2WC0
https://www.youtube.com/watch?v=tMgpFnycZCg&index=1&list=PLFqNAfjqc7uI_plR_YEvz_cY79mJwee7O
https://www.youtube.com/watch?v=O-4ithG_07Q
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Titel 2 

 

Min hjerne driller mig 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og sup-

plerende stof 

 
Kernestof:  
 
PV kap. 11 Kognitiv psykologi - følgende afsnit: 

● Studiet af menneskets informationsprocesser 

● Opmærksomhed 

● Perception 

● Hukommelse  

●  

Kernestof:  

PV kap. 13 Viden, læring og undervisning - følgende afsnit: 

● Tavs og sproglig viden 

● Læringsformer 

● Motivationsprocesser 
 
Supplerende stof:  
 

Kinas elever er verdens bedste – til PISA-test, af Martin Gøttske, Information 

20.12.10 

 

Tv-program: 

• Hjernevask DR2: Kan du stole på din hukommelse? 

• Den legende skole 

 

Klip fra Youtube: 

• Kognitive skemaer 

• Basketballspillerne 

• opmærksomhed 

• ”change blindness” 

• Perception: Morgen-tv hånd 

• Marshmellow test 

 

Omfang 

 

5 moduler af 150 min 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

En teoretisk og praktisk tilgang til kognition, hukommelse og perception. 

 
De tre foregangsmænd til den kognitive psykologi:  
▪ Ebbinghaus og hans eksperiment som lagde grundstenen til antagelsen om at 
vores korttidshukommelse har en kapacitet på 7 +/- 2 enheder. 
 ▪ Bartlett og hans antagelse om at vi rationalisere, dvs. vi selekterer og tolker ud 
fra interesse, baggrund og kognitive skemaer. 
 ▪ Gestaltlovene.  
 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=titel:%20Kan%20du%20stole%20p%C3%A5%20din%20hukommelse?&orderby=title&SearchID=b6feae64-242b-4320-8976-9a45cd5af3ce&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JKXcjKl4FuM
https://www.youtube.com/watch?v=UfA3ivLK_tE
https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA
https://www.youtube.com/watch?v=VkrrVozZR2c
https://www.youtube.com/watch?v=8k0ECC1pL88
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ&index=2&list=RDYo4WF3cSd9Q
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De kognitive processer:  
▪ Opmærksomhed: selektiv og styret af indre og ydre faktorer.  
▪ Perception: styres af gestaltlovene, vores baggrund og forventninger 
▪ Bottom-up – og top-down- processer. 
▪ Hukommelsens dele 
▪ Falske erindringer 

Behaviorismens tre indlæringsformer: 

klassisk betingning (Pavlovs hundeforsøg) 

John B. Watsons, operant betingning (Skinner, straf og belønning, positiv og 

negativ forstærkning)  

Banduras sociale indlæringsteori.  

 

Piagets kognitive læringsteori – assimilation og akkomodation 

 

Motivation og selvregulering 

 

Øvelser i: 

Korttidshukommelse 

Kognitive skemaer 

Opmærksomhed 

Perception 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

Klasseundervisning/diskussion 

Praktiske øvelser 

Matrixgrupper, små elevoplæg 

Begrebsskemaer og begrebskort 
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Titel 3 

 

Den store kærlighed 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 
Kernestof:  

PV kap. 6 Udviklingspsykologi - følgende afsnit: 

Erik Erikson 

John Bowlby og Mary Ainsworth 

Daniel Stern 

 

PV kap. 8 Tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt 

 

Jensen, C.H. & Quorning, K: Undersøgelser i psykologi (2019)  

Om Harlows eksperiment med babyaber 

 

Case: Julies liv 
 
Supplerende stof:  

 

Tv-program: 
Dokumentarer: ”Min barndom i helvede” 

 

 

Klip fra Youtube: 

The Still Face Experiment, Mary Ainsworth and the strange situation: Still Face 

Harlovs abeforsøg  

 

 

Omfang 

 

6 moduler af 150 min 

Særlige fokus-

punkter 

● Erikson udviklingsteori: De første to faser 
● Stern´s udviklingsmodel 
● Bowlbys tilknytningsteori: før-tilknytning, begyndende tilknytning og selektiv 
tilknytning samt begreberne: separationsangst, den trygge base og udforskningsad-
færd.  
● Tilknytningens betydning: hospitalisme (manglende tilknytning), spædbarnsde-
pression (brudt tilknytning), typer af omsorgssvigt: vanrøgt, fysiske-, psykiske- og 
seksuelle overgreb  

● Reaktioner på omsorgssvigt: Kontaktforstyrrelser, depression, dissociation, for-

sinket udvikling, voksne børn, hyperaktivitet og destruktiv adfærd samt ansvar, 

skyld og hemmeligholdelse. Samt på risikofaktorer og resiliens, samt mønsterbry-

dere og mælkebøttebørn. 

● Redegøre og forklare Ainsworth eksperiment The Strange Situation herunder de 

tre tilknytningstyper: 1. tryg, 2. utryg-undvigende og 3. utryg-ængstelig samt ekspe-

rimentets resultater.  

 

Væsentligste Klasseundervisning/diskussion 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=apzXGEbZht0
https://www.youtube.com/watch?v=OrNBEhzjg8I
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arbejdsformer Matrixgrupper, små elevoplæg 

Begrebsskemaer og begrebskort 

Rollespil 

Casearbejde 
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Titel 4 

 

Identitet og personlighed 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 
 
Kernestof:  

PV kap. 19 Ungdom og senmodernitet - følgende afsnit: 

En flodbølge af muligheder 

Tvangen til at vælge 

Hvad er identitet 

Sociale arenaer, roller og identitet  

 

PV kap. 23 Stress og coping 

 

Case: Birgitte 

 
Supplerende stof:  

Jensen, C.H. & Quorning, K: Undersøgelser i psykologi (2019)  

Om Hvem er du? 

 

 

Omfang 

 

5 moduler af 150 min 

Særlige fokus-

punkter 

Kendskab til samfundets og kulturens indvirkning på individet med fokus på de 
ændrede vilkår for identitetsdannelse, som kendetegner det senmoderne samfund 
samt på forskellige teorier for, hvad vi mener, når vi taler om identitet.  
Ziehe, Erikson, Gergen, Giddens, samt begreberne sociale arenaer (kontekster), 
jegidentitet, social-identitet, multiple selv, refleksive selv, kulturel frisættelse indi-
vidualisering. 
Redegøre for kollektivistisk og individualistisk kultur 
Redegøre for trækteorien “The Big Five” også kaldet femfaktormodellen. 
 
Hvad er stress og hvad kendetegner denne tilstand i forhold til det enkelte individ.  
Hvad udløser stress – indre og ydre faktorer  
Forskelle i de forskelle stresstyper – Akut og kronisk – samt betydningen og kon-
sekvenserne af disse.  
Krav/kontrol-modellen  

Stress og belastninger i forbindelse med sorg og livsforandringer. 

Diskutere amerikanerne Holmes og Rahes spørgeskemaundersøgelse fra 

1967 om hvordan bestemte livsforandringer kan skabe stress 

Redegøre for Antonovskys begreb Oplevelse af sammenhæng (OAS) 

Redegøre for Lazarus’ coping-teori og to copingstrategier: 

problemfokuseret og emotionsfokuseret coping 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/diskussion 

Begrebskort 

Casearbejde 

CL, matrixgrupper, små elevoplæg 

 



 

 

Side 8 af 9 

Titel 4 

 

Dem og os 

Indhold Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supple-

rende stof 

 
Kernestof:  

PV kap. 21 Socialpsykologi 

 

 

 

Jensen, C.H. & Quorning, K: Undersøgelser i psykologi (2019)  

Om Tror du at du består eksamen? 

 

Omfang 

 

5 moduler af 150 min 

Særlige fokus-

punkter 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
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